
OBJEDNÁVKA CD-R:  potisku prázdných  vypalování  vypalování s potiskem 

 

Ing. Josef Dušák, IC: 63373335, DIC:CZ6805141838 
DIGI.cz vypalování, lisování a potisk CD a DVD 
provozovna: Ječná 24, 621 00 Brno ČR 
e-mail: info@a.digi.cz 
výroba Brno, tel.: +420 541 235 058 
Mobilní telefon: +420 608 459 789 
Praha, tel: +420 222 363 569, 224 239 939 

 

Formát CD: Druh CD 
 AUDIO CD-R vypalujeme max. 8x  Značková CD Verbatim AZO (pro audio CD digitisk a UV CMYK digitálně) 
 DATA CD-R běžně vypalujeme 10-16x  Neznačková CD blank (vhodná pro datová CD pro síto a ofset) 
 Jiný formát (CD-R 8 cm, CD EXTRA, ...................................                                          Datum : .................................. 

Název titulu CD:  
doplňte pracovní název – stejný pak napište lihovou fixou na CD master 

Náklad CD: 
(v ks) 

 Náklad (slovy) 

Cena: (slevy) 
Měna CZK / EUR 

 
ceník je na www.a.DIGI.cz  nebo cenová nabídka zaslaná e-mailem ne starší než 10 dnů. 

Zdroj záznamu: 
Master CD / FTP image 

master CD pro výrobu CD 2x (podpis, datum, název titulu - lihovou fixou) 
nebo 
 za příplatek  přes FTP –  jako image disku ISO nebo NRG (CUE+BIN)  + MD5 kontrolní součet 

Total  (min/MB ) 

Počet tracků (audio) 
 
 

Balení - obal 

 žádný - na spindlu, nebo: 
 krabička CD jewell 10 mm,   černý       nebo   čirý trej 
 SLIM box CD 5 mm,    černá nebo    průsvitná záda 

 obálka polypropylen, se zastrkovací chlopní     nebo   navíc vlepovací na tiskovinu  

 obálka papírová s celofánovým okénkem a samolepící chlopní (klipem) 
 DVD obal černý 14 mm     nebo     14 mm průsvitný 

 DVD obal SLIM 7 mm černý   jiný obal……..................................…............. 
 
  balit zvlášť nebo   kompletovat   CD do obalu? 

Barvy a druh 
potisku CD: 

Digitisk etiketa CMYK:     MAT     nebo         LESK 
                                           118x36* nebo       118x18* mm   do 1-2 prac. dnů CZ 
UV CMYK digitálně přímo Verbatim printable AZO 118x21*   do 3-4 prac. dny 
 
UV CMYK ofsetem přímo na bílou   CD blank 117x22*mm  cca 8-10 prac. dnů 
 
Sítotisk přímo Pantone CD-R blank  118x39*   nebo  118x35*    nebo    118x23* mm  
V případě Pantone uveďte čísla barev: ....................................................................................... 
                                                                       sítotisk podle množství cca 6-7 prac.. dnů 

Tiskoviny: 
(barevnost  4/0 nebo 4/4 
 a počet stran) 

  

Termín dodání: 
 

Vámi požadovaný termín dodání - upřesníme a potvrdíme e-mailem. 

Poznámky: 
Uveďte, prosím, dodací adresu, je-li jiná než sídlo společnosti.  

Povinné podklady pro objednávku duplikace nebo potisku CD-R: 

Tato vyplněná, podepsaná objednávka - sken e-mailem. SK registrovaní plátci DPH doloží kartičku registrace k DPH. 
Potisk elektronicky emailem (viz výše), nebo na CD nebo na FTP, nejlépe tiskové PDF verze do 1.4, 300 DPI, CMYK 
Potisk pro digitisk etikety na CD: 122x15 mm, pro UV CMYK 121x15 mm, pro sítotisk 118x30 mm nebo 118x18 mm  
Podklady pro potisk (a tiskoviny) emailem na info@a.digi.cz  tiskové PDF, 300 DPI, CMYK, přesah do spadu 3 mm 
Mastery EMS poštou CZ 24 hod. SK do 48 hod.: Ing. Josef Dušák, DIGI.cz, Ječná 24, 621 00 Brno  
Mastery neposílejte v DVD měkkých krabičkách, ale v zalepených pevných CD krabičkách (slim nebo jewel) 

Objednatel potvrzuje vlastnictví všech práv, potřebných ke zhotovení rozmnoženin titulů, které jsou předmětem této 
objednávky. Objednatel bere na vědomí, že nedílnou součástí tohoto ujednání jsou VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ 
A PLATEBNÍ PODMÍNKY (umístěné na www.a.DIGI.cz sekce „ke stažení“, platné od 19.3.2021 nebo novější). 
 
 .....................................................................................  
 Čitelně jméno a příjmení + číslo mobilního telefonu 
 

........................................................ ....................................................... 
Podpis objednatele  Ing. Josef Dušák, zhotovitel 

Objednatel: (firma, sídlo, IČO, DIČ, telefon, fax) 
 
 
 
 
 
 
        Nezapomeňte vyplnit tuto hlavičku objednatele 
 

mailto:info@a.digi.cz
http://www.a.digi.cz/

